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Odpowiedzi na pytania z dnia 13.09.2021r. dotyczące postępowania nr NT.2810.23.2021-
ZOF „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do zwalczania bakterii Legionella 
w instalacji ciepłej wody użytkowej w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. Prof. 
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu” 
 

Pytanie 1: 

Czy jest możliwość wysłużenia terminu składania ofert na postepowanie: „dostawa, 
montaż i uruchomienie  urządzenia do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej 
wody użytkowej w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii„? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający podtrzymuje termin określony w ogłoszeniu. 

 

Pytanie 2: 

Czy dopuszczacie Państwo inną metodę dezynfekcji? 

Odpowiedź 2: 

Nie. 

Pytanie 3: Wymagania – parametry techniczne: 

Ad. 3. Dlaczego urządzenie musi być wyposażone w przepływomierz elektromagnetyczny, 
skoro ten wodomierz służy tylko i wyłącznie do sterowania pracą urządzenia i nie powinno 
mieć znaczenia jego sposób pracy, bo to jest tylko i wyłącznie wybór wykonawcy, 
konstruktora, dlatego proszę o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z OPZ 

Pytanie 4: Wymagania – parametry techniczne: 

Ad. 5. Dotychczasowy zapis powinien zostać zastąpiony treścią : Zawartość miedzi 

w wodzie powinna zawierać się w granicach dopuszczalnych norm. Ponieważ 

dotychczasowy zapis jest nielogiczny. 
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Odpowiedź 5: 

Zgodnie z OPZ 

Pytanie 6: Wymagania – parametry techniczne: 

Ad. 9 Czy konserwacje urządzenia w postaci czyszczenia elektrod, która jest czynnością 
bardzo prostą może wykonywać obsługa szpitala po przeszkoleniu, ponieważ obniżyłoby 
to znacznie koszt zakupu urządzenia? 

Odpowiedź 6: 

Obowiązek konserwacji urządzenia spoczywać będzie na dostawcy urządzenia. 

Pytanie 7: Wymagania – parametry techniczne: 

Ad. 11. Elektrody kolejne, jako elementy zużywalne będą płatne dodatkowo? 

Odpowiedź 7: 

Nie. Cenę za elektrody należy uwzględnić w konserwacji, o której mowa w umowie (§ 2 
Ceny i warunki płatności). 

Pytanie 8: Uwagi dodatkowe: 

Ad 4. (z Uwag dodatkowych) 

Jeżeli szacowany koszt urządzenia zawartego w opisie będzie oscylował w granicach 30-
40 tyś. zł brutto, to dlaczego Wykonawca ma przedstawiać dowody na zrealizowanie 
podobnych inwestycji na kwotę 90 000 zł brutto. Proszę o zmianę w tym zapisie np. na 40 
000,00 zł brutto. Firma TechCleans jest polskim producentem urządzeń do dezynfekcji 
jonami miedzi i srebra i montujemy takie urządzenia od 2018 roku, dlatego proszę o 
zmianę zapisów o możliwość przedstawienia referencji nie z ostatnich 3, ale np. 5 lat , bo 
im dłużej urządzenia działają to tym bardziej ich stosowanie jest uzasadnione 
i wiarygodne. 

Odpowiedź 8: 

Zgodnie z OPZ. 

 

Opracował: 

Aleksander Kubiak 


